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Por que formamos uma Aliança? 
Problema Causa 

Ambientes alimentares que 
facilitam o consumo de 
produtos ultraprocessados e 
dificulta o de alimentos in 
natura e minimamente 
processados  

Desvalorização dos alimentos 
regionais e da cultura 

alimentar 

Organização do sistema 
alimentar predominante 

nos dias de hoje 

Solução 
Formação de uma Aliança 

estratégica entre a 
sociedade civil e academia 
para impulsionar a agenda 

política 

Defender o Direito Humano 
à Alimentação Adequada  

Desenvolver o pensamento 
crítico na população sobre 
os temas de alimentação e 

segurança alimentar 

Expor as práticas e políticas 
da indústria de alimentos  

Publicidade enganosa e 
abusiva  

Incidir politicamente 

Violação do Direito Humano à 
Alimentação Adequada 

Práticas alimentares inadequadas 

57% dos adultos brasileiros 
com excesso de peso 

1/3 das crianças brasileiras de 5 
a 9 anos com excesso de peso 

Aumento dos casos de 
diabetes, câncer e  problemas 

cardiovasculares 

Sobrecarga dos gastos públicos  



 49 Organizações    +250 Membros 

Nossa Rede 

alimentacaosaudavel.org.br/a-alianca/faca-parte/ 
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Nossas inspirações 



Nossa Agenda 



Documento de base 

 Construindo o momento –  

 Lições de implementação de  

 rotulagem frontal de alimentos  

 

 World Cancer Research Fund (WCRF), 2019 

 



Linha do tempo: países 
que implementaram 
sistemas de FOP 
liderados pelo governo 
(obrigatórios e 
voluntários) no mundo 

 

WCRF, 2019 

 



Mudanças na rotulagem de alimentos em curso 

 Construindo o momento –  

 Lições de implementação de  

 rotulagem frontal de alimentos  

 

 World Cancer Research Fund, 2019 

 



Mudanças na rotulagem de alimentos em curso 

Tipos de  

rotulagem frontal  

de alimentos (FOP) 

 

1) Sistema nutriente- 

    específico 

 



Mudanças na rotulagem de alimentos em curso 

Tipos de  

rotulagem frontal  

de alimentos (FOP) 

 

2) Sistema de 

    indicador  

    sumário 

 



Processo de revisão da rotulagem 
nutricional no Brasil 



 Processo de revisão da rotulagem nutricional 

 

AIR - Relatório Preliminar de  
Análise de Impacto Regulatório sobre Rotulagem Nutricional 

Setembro de 
2019:  

Abertura da 
consulta pública 

final 





• Modelo não traz classificação nutricional dos valores 
declarados  não auxilia o consumidor em suas escolhas. 

• Modelo desenvolvido nos anos 90, mas que vem dando 
lugar a modelos interpretativos com uso de mais recursos 
visuais. 

 

• Consumidor sem informação sobre a “razão de o alimento ser 
considerado uma alternativa mais saudável ou possuir determinado 
ranqueamento”.  
• “Cálculo do algoritmo que define a graduação do alimento é complexo 

do ponto de vista prático e carece de respaldo científico para a 
pontuação fornecida a cada nutriente”. 

• Modelo semi-interpretativo que não simplifica a informação do ponto de vista de 
sp. 
• Informações contraditórias e não seguem abordagem das regras de trânsito “(...) o 

semáforo nutricional pode não ser um bom modelo para permitir a comparação 
nutricional entre alimentos, especialmente quando os produtos possuem diversas 
cores iguais”. 

Considerações sobre o modelo de advertência 
(AIR - Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório sobre Rotulagem Nutricional) 



Considerações sobre o modelo de advertência 
(AIR - Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório sobre Rotulagem Nutricional) 

• Modelo semi-interpretativo que vem sendo adotado e/ou avaliado em diversos países  
• Alertas seriam evolução dos semáforos 
▫ Alertas “reduzem a quantidade de informações transmitidas, focando nos aspectos 

nutricionais mais relevantes para a melhoria da qualidade da alimentação e da 
saúde”; 

▫ alertas destacam “somente os conteúdos altos, comunicando mais claramente a 
ideia que o produto é menos saudável”. 

• Foca na transmissão de informação  
• Mantém autonomia dos consumidores para “julgar a qualidade nutricional do 

produto”. 
 





Modelo defendido pela Aliança pela Alimentação 
Adequada e Saudável 

Proposta gráfica para Rotulagem Nutricional Brasileira:  
Rótulo de Advertência Frontal 

 



Quais alimentos receberiam o selo? 

Base: Modelo de Perfil Nutricional da OPAS (2016) 

 

• Alimentos in natura ou minimamente processados não devem 
receber advertência  

• Ingredientes culinários recebem uma advertência de “Uso com 
moderação” 

• Produtos processados e ultraprocessados recebem advertência se 
possuírem teores elevados de nutrientes críticos e/ou possuírem 
qualquer quantidade de nutrientes não recomendados 

 



Pontos de corte e advertências para nutrientes críticos  

OPAS, 2016 

 
Nutriente Sódio 

Açúcares 

livres 
Adoçantes  

Gorduras 

totais 

Gorduras 

saturadas 

Gorduras 

trans 

ponto de 

corte 
1mg/kcal 

10% do valor 

energético  

Qualquer 

quantidade 

de adoçantes  

30% do valor 

energético  

10% do valor 

energético  

Qualquer 

quantidade  

Advertência 
Alto em 

sódio 

Alto em 

açúcar 

Contém 

adoçante  

 

Alto em  

gordura total 

Alto em  

gordura 

saturada 

Contém 

gordura 

trans 



Proposta gráfica para Rotulagem Nutricional 

Aprimoramento da rotulagem nutricional: 
Para além das advertências nas embalagens  
1. Modelo de rotulagem nutricional frontal (triângulos);  
2. Modelo de perfil nutricional adaptado do modelo da OPAS;  
3. Restrição do uso de alegações nutricionais / comunicação 

mercadológica que remeta a atributos saudáveis do alimento e de 
publicidade direcionada ao público infantil 

4. Alterações na lista de ingredientes e advertências de alergênicos 
(na tabela nutricional);  

5. Alterações no design da tabela nutricional,  
6. Orientações de uso para ingredientes culinários 







Pesquisa – avaliação dos modelos de rotulagem frontal 

 
Rótulos de advertência do  

Idec + UFPR 

[Triângulos com "Muito" e 
"Alto em"] 

Rótulo de 
advertência chileno 

[Octógono] 

Rótulo baseado em 
nutrientes 

[Semáforo] 



Exemplos de produtos e aplicação dos rótulos 



Quadro conceitual 

Atenção e visibilidade 

Opinião sobre os 
rótulos 

Compreensão  

Inferências de saúde sobre 
os produtos 

Decisão de comprar o 
produto 

29 

Rótulo mais apropriado para 
a população brasileira 



Componente quantitativo –  
Estudo 2 

Pesquisa randomizada controlada  

cruzada online 

n=803 

*sem rótulo 

Atribuição aleatória 

Controle* 

n=1607 

Tempo 1 (T1) Tempo 2 (T2) 

n=804 

Controle* 

Tempo 1 (T1) Tempo 2 (T2) 



Componente quantitativo – Estudo 2 

* 

Na sua opinião, neste produto existem nutrientes acima do recomendado?  

* = Significativamente diferente do Semáforo 

 



Exemplos de produtos e aplicação dos rótulos 



Fig 3. Enablers and barriers of the current label use and expected contributions of 
implementing a warning label. 

de Morais Sato P, Mais LA, Khandpur N, Ulian MD, Bortoletto Martins AP, et al. (2019) Consumers’ opinions on 
warning labels on food packages: A qualitative study in Brazil. PLOS ONE 14(6): e0218813. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218813 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0218813 
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https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0218813
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https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0218813


Fig 1. Number of times each code was mentioned, according to gender, from 12 focus 
groups in Brazil. 

. 

de Morais Sato P, Mais LA, Khandpur N, Ulian MD, 
Bortoletto Martins AP, et al. (2019) Consumers’ opinions on 
warning labels on food packages: A qualitative study in 
Brazil. PLOS ONE 14(6): e0218813.  



Vídeos da 
campanha 







Inspiração no Chile 

Impacto comprovado e experiência replicada em 
outros países da América Latina como Peru e Uruguai 



Inspiração no Chile 





Impactos da Lei chilena adotada em 2016  

Resultados preliminares: 
Apresentação feita no SLAN 2018 com dados de estudo de pesquisadores da Universidad do Chile (INTA), da 
Universidad Diego Portales e da Universidad de Carolina do Norte) 

 
          Exposição à publicidade de alimentos “alto em” na televisão por pré-       
  escolares e adolescentes 
       
         Teor médio de açúcares de sódio e alimentos embalados 
 

         Compras de bebidas e cereais matinais "alto em" nos domicílios 
 
+ Pessoas reconhecem melhor qualidade nutricional de alimentos embalados 

 



(WCRF, 2019) 

Táticas da indústria (4 D): 
Atrasar, Dividir, Distrair, Negar 
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Principais atividades técnicas - ANVISA 

Consolidação da TPS n. 1/2018 

Definição do planejamento 
regulatório 

Março de 2019 

Aperfeiçoamento e detalhamento 
das opções normativas 

Abril - Agosto de 2019 

Publicação Relatório 
Final de AIR 

Publicação da 
Consulta Pública 

Setembro de 2019 



Principais pontos técnicos 

Bloco I 

Alimentos isentos da 
rotulagem nutricional 

frontal (ex. sem adição de 
açúcares, gorduras, sódio) 

Uso de alegações 
nutricionais em alimentos 
com rotulagem nutricional 

frontal 
Declaração de açúcares 

adicionados e totais 

Bloco II 

Desenvolver opção relativa 
à combinação de bases de 

declaração 

 

Definição das regras 
relativas à precisão do 

valores nutricionais 

Bloco III 

Definição do modelo de 
rotulagem nutricional 

frontal 

 

Definição dos critérios de 
legibilidade 

 

Definição do prazo de 
adequação da proposta 

normativa 

Maio de 2019 Julho de 2019 Agosto de 2019 



Dividir, Distrair, Negar... 



Seminário Direito à Informação 
na Rotulagem de Alimentos, 
promovido pela Rede Rotulagem 

http://www.rederotulagem.com.br/






https://alimentacaosaudavel.org.br
/campanhas/rotulagem/ 
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Campanha de mídia 
de massa 2017 
(Direito de Saber) 
 
• TV 
• Metrô 
• Rádio 
• Jornal 
• Pontos de ônibus 
• Ônibus 
• Aeroportos 
• Bancas de Jornal 



https://alimentacaosaudavel.org.br

/direitodesaber/ 

Campanha de mídia de massa 2018  
 

https://alimentacaosaudavel.org.br/direitodesaber/
https://alimentacaosaudavel.org.br/direitodesaber/


XXV Conbran , Brasilia  
– 18 a 21 de abril de 2018 

12º Congresso de Saúde Coletiva – 
ABRASCÃO - Rio de Janeiro – 
 26 a 29 de julho de 2018 

Participação em Congressos e Eventos levando a agenda 



Reuniões e Audiências públicas no Congresso Nacional 



Desafios e Possibilidades 

• Processo em curso 

• Atuação em rede 

• Base empírica e conceitual 

• Processo político 

• Experiências de outros países 

• Convite para a ação 

Setembro de 2019:  
Abertura da 

consulta pública 
final 



Obrigada 

Tel.: (21) 2255-0520  
camila.maranha@actbr.org.br 


